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বাাংলাদেদে হিনু্দত্ববােী প্রকদের 

এক নতনু ও 

হবপেজনক পর্যায় 

(১) 

পূবযকথা 

বাাংলাদেদে হিন্দুত্ববােী েহির উত্থান এবাং এর পহরহি হনদয় আস-সািাব হিহিয়া উপিিাদেদের ‘নাওয়াদয় গার্ওয়াদয় হিন্দ’ িযাগাহজদনর সসদেম্বর 

সাংখ্যায় একহি হবদেষ প্রহতদবেদনর প্রথি পবয প্রকাহেত িদয়দে। “বাাংলাদেে সি হিন্দুতওয়া কা খ্তরনাক িারিালা” (  ہندوتوا میں دیش بنگلہ

مرحلہ خطرناک کا ) হেদরানাদির।  উপিিাদেদে তাওহিেবােী িসুহলিদের সাদথ সাদথ হিন্দুত্ববােী িুেহরকদের সর্ অদিাঘ সাংঘাদতর সপ্রক্ষাপি 
িীদর িীদর গদে উঠদে তার বাস্তবতা অনুিাবদনর জনয, উপিিাদেদে হজিােী আদন্দালদনর সািহিক হিত্র সম্পদকয সদিতনতা বৃহির জনয এই 
প্রহতদবেদন উদঠ আসা তথয ও হবদেষণ ইনোআল্লাি উপকারী িদব। অতযন্ত গুরুত্বপূণয এ হবদেষদণর প্রথি পদবযর অনুবাে – বাাংলাদেদে 
হিন্দুত্ববােী প্রকদের এক নতনু ও হবপেজনক পর্যায় – হেদরানাদি প্রকাে করা িল। 
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হবসহিল্লাহির রািিানীর রািীি 

সকল প্রোংসা সকবলই আল্লাির, সালাত ও সালাি বহষযত িক আিাদের হপ্রয় নবী িুিাম্মাে, তাাঁর পহরবার ও তাাঁর সািাবীগদণর উপর। 

আল্লাি সুবিানাহু ওয়া তা’আলা পহবত্র কুরআদন বদলদেন, 

 لََتِجَدن َ أََشد َ الن َاِس عََداَوةً لِل َِذيَن آَمُنوا الَْيُهودَ َوال َِذيَن أَْشَرُكوا

“তুহি িানবিন্ডলীর িদিয ইয়াহুেী ও িুেহরকদেরদক িুসহলিদের সাদথ অহিক েক্রতা সপাষণকারী পাদব…” [সুরা িাদয়ো, ৮২] 

বহুবার উম্মাির সািদন িিান আল্লাহ্  তা’আলার এ পহবত্র আয়াদতর সুগভীর বাস্তবতা প্রকাহেত িদয়দে, এবাং বহুবার উম্মাি তা হবস্মতৃ িদয়দে। 
বতযিাদন এ ভূখ্দে এবাং সিি উপিিাদেদে এ আয়াদত বহণযত সদতযর বাস্তব হিত্র আিরা আবাদরা সেখ্দত পাহি। বাাংলাদেদে হিন্দুত্ববােী আেেয ও 
আদন্দালদনর প্রকােয উত্থান ঘিদে, এবাং এ কাজ এরই িদিয অদনকেূর এহগদয় সগদে। িয়দতা অহত েীঘ্রই ক্ষিতাসীন আওয়ািী লীগ, তাগুদতর 
অনুগত বাহিনীর পহরবদতয এই উি হিন্দুরা িুসহলিদের প্রকােয েত্রু হিদসদব এ ভূখ্দন্ড আহবভূযত িদব। 

বাাংলাদেেদক হঘদর উপিিাদেদের হিন্দুদের ষের্ন্ত্র আজদকর না। আজ ৭০-৮০ বের িদরই তা িলদে। এ ষের্দন্ত্রর সবযদেষ পর্যায়ও িলদে প্রায় 
এক র্ুগ িদর। িাহসনা ক্ষিতায় আসার পর গত ১১ বের িদর প্রায় হনহবযদে হিন্দুরা তাদের ষের্ন্ত্র িাহলদয় সগদে। এ সিদয় ভারতীয় আহিপতয 
প্রহতহিত িদয়দে রাদের প্রহতহি সসক্টদর। হবিার হবভাগ, প্রহতরক্ষা বাহিনী, হনরাপত্তা বাহিনী সব জায়গাদত ভারদতর অনুগত নািিারী িুসহলিদের 
পাোপাহে বসাদনা িদয়দে অদনক হিন্দুদকও। হিন্দুদের গণিাদর সরকারী িাকরীদত হনদয়াগ সেয়া িদয়দে, সেয়া িদয়দে র্ত্রতত্র পূজা করার সুদর্াগ, 
হিন্দুদের পজূা িন্ডপ প্রহত ৫০০ সকহজ িাল বরাদ্দ সেয়া িদয়দে, পূজা উপলদক্ষ িুসহলিদের কাে সথদক সনয়া িযাক্স সথদক সেয়া িদি সকাহি সকাহি 

িাকা, হেক্ষা প্রহতিাদন স্বরস্বহত পজূা ও সিাহল পজূা উের্াপন শুরু িদয়দে, স্কুল-কদলদজ  হিন্দু কহব সাহিতযকদের সাম্প্রোহয়ক সলখ্নী পোদনা 
িদি, সম্পহত্ত প্রতযাপদনযর নাদি িুসলিাদনর সম্পহত্ত তুদল সেয়া িদি হিন্দুদের িাদত। প্রোসন িাত োো িদয় সগদে অদনক আদগই। সসই সাদথ 
হবহভন্ন অথযননহতক ও সািহরক িুহি, ট্রানহজি ইতযাহের িািযদি পাকাদপাি করা িদয়দে ভারতীয় হনয়ন্ত্রণ। সেদের হিহিয়াগুদলা প্রায় 
একদিহিয়াভাদব ভারদতর োলাহল কদর র্াদি। এর িদিয হকেু হকেু হিহিয়া, র্ারা আদিহরকার োলাহল করদত িায়, তাদেরও কাজ করদত িয় 
ভারতীয় প্রভুদের খ্ুহে সরদখ্। সেদের পুাঁহজ বাজার, পণয বাজার এবাং অথযনীহতও িদল সগদে ভারতীয় িদক্রর িাদত। 

সিািকথা বাাংলাদেেদক নাদিিাত্র একহি স্বািীন রাে হিদসদব সরদখ্ এদক সম্পূণযভাদব ভারদতর উপহনদবদে পহরণত করার প্রহক্রয়া গত ১১ বের 
িদর গুহেদয় এদনদে ভারত। তদব রােীয় কাঠাদিার ওপর হনয়ন্ত্রণ পাকাদপাি করার পর বাাংলাদেেদক হঘদর হিন্দু িক্রান্ত এখ্ন প্রদবে কদরদে নতনু 
এক পর্যাদয়। হনদজদের অনুগত আওয়ািী লীগ এবাং িাহসনাদকও এখ্ন আর সতায়াক্কা করদে না হিন্দুত্ববােী েহি। েীঘযহেন িদর েহি সঞ্চয় ও 
প্রস্তুহতর পর হিন্দুরা সবযসম্মুদখ্ তাদের ঔিতয প্রকাে করদত এবাং িুসহলিদের িযাদলঞ্জ করদত এখ্ন স্বািন্দযদবাি করদে। 

এ প্রহতদবেদন আিরা সাংহক্ষপ্ত আকাদর বাাংলাদেদে িলা হিন্দুত্ববােী এদজন্ডার কার্যক্রি ও প্রভাদবর একহি হিত্র তুদল িরার সিষ্টা করদবা। সসই 
সাদথ বাস্তব অবস্থা তুদল িরার জনয উপস্থাপন করদবা সাম্প্রহতক হকেু ঘিনাপ্রবাি ও উোিরণ। 

প্রোসদন হিন্দদুের সেৌরাত্ম্য 

পহরসাংখ্যান বুযদরার ২০১৬ সাদলর হিদসব অনুর্ায়ী বাাংলাদেদেরর সিাি জনসাংখ্যার ১০.৭% িল হিন্দু[1]। িাহসনা সরকাদরর পররােিন্ত্রী আব্দুল 
সিাদিদনর ভাষয অনরু্ায়ী সরকারী িাকুদরদের ২৫% িল সাংখ্যালঘু[2]। হকন্তু প্রোসদন হিন্দুদের প্রকৃত সাংখ্যা আদরা সবহে। নাি প্রকাদে অহনিুক 
একজন কযাহবদনি সহিদবর বিবয অনুর্ায়ী ২০১৬ সত প্রোসদনর কিপদক্ষ ২৯% িাকহর হেল হিন্দুদের েখ্দল[3]। গত ৩ বেদর এ সাংখ্যা আদরা 
সবদেদে। বতযিাদন প্রোসদনর ৩৫% এর কাোকাহে পে েখ্ল কদর আদে হিন্দুরা। 

িাহসনা সরকাদরর প্রতযক্ষ িেদে প্রোসদন স্থান পাওয়া হিন্দুরা সািযিত সিষ্টা করদে হনদজর স্বজাহতর সলাকজন হেদয় প্রোসনদক ভদর সেলদত। 
পরীক্ষক, পহরেেযক, ভাইবা সবািয সেসযসি হবহভন্ন পদে থাকা হিন্দুরা নানান রকি অহনয়দির িািযদি অনযানয হিন্দুদের প্রোসদন জায়গা কদর 
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হেদি, এিন অদনক খ্বর পাওয়া সগদে। জাতীয় পহত্রকাদতও এসব হনদয় হনউজ িদয়দে।  এোো প্রোসদন পদোন্নহতর জনয প্রািানয সেয়া িদি 
হিন্দুদের। বের কদয়ক আদগ নতনু পে সৃহষ্ট কদর প্রদিােন সেয়া িদয়দে ৬৫ জনদক। এর িদিয ৪৫ জন হিন্দু। সরকাদরর পক্ষ সথদক সহিবালদয়র 
কিযকতযাদের প্রহেক্ষদণ পাঠাদনা িয়। সসখ্াদনও প্রািানয সেয়া িদি হিন্দুদের। এভাদব হনহিত করা িদি ভহবষযৎ পদোন্নহত। এ প্রহক্রয়া িলদে 
েীঘযহেন, প্রায় ১০ বের িদর। এভাদবই হবহভন্ন স্ট্র্যাহিহজক পহজেদন সপৌাঁদে সগদে হিন্দুরা। সেেজুদে হিন্দুদের প্রভাব বৃহি ও হিন্দুত্ববােী এদজন্ডা 
এহগদয় হনদয় র্াওয়ায় গুরুত্বপূণয ভূহিকা রাখ্দে প্রোসদন জায়গা কদর সনয়া এই হিন্দুরা। 

বতযিাদন িাহসনার রাজননহতক ও অথযননহতক েুই উপদেষ্টারই একান্ত সহিব িল হিন্দু। িাহসনার হবদেষ সিকারীও একজন হিন্দু। প্রিানিন্ত্রীর 
কার্যালদয়র অিীদন সর্ িন্ত্রণালয় আদে সসখ্াদনও একেি উপদরর হেদকর পেগুদলা হিন্দুদের েখ্দল। 

প্রোসদনর প্রহতহি পর্যাদয় খ্ুব হিদসবহনদকে কদর বসাদনা িদয়দে হিন্দুদের। রাজোিী, বহরোল, হসদলি, ঢাকা, িট্টিাি, খ্ুলনা, িয়িনহসাংি – 
প্রহতহি হিহস অহেদসর উচ্চ পর্যাদয় এখ্ন সকান না সকান হিন্দু আদে। হবদেষভাদব িাদগযি কদর হেক্ষাখ্াদত জায়গা কদর হনদয়দে অদনক হিন্দু। 
িািযহিক ও উচ্চ িািযহিক হবভাদগর সিয়ারিযান এক হিন্দু। এই িালাউদনর িািযদি পাঠযপুস্তদক হবহভন্ন পহরবতযন আনা িদি, িলদে হিন্দুয়াহনকরণ। 

সেদের গুরুত্বপূণয থানা ও সজলায় ওহস ও এসহপ পদে বসাদনা িদয়দে হিন্দুদের। ১৯৭১ সথদক পরবতযী ৩৩ বের পুহলদের সেোল ব্রাদঞ্চ সকান 
কাহের/িুেহরকদক হনদয়াগ সেয়া িয়হন। হকন্তু ২০১৪ সথদক সেোল ব্রযাদঞ্চও হিন্দুদের হনদয়াগ সেয়া শুরু িদয়দে। সম্প্রহত হিহবর প্রিানও হনর্িু 
করা িদয়দে এক হিন্দুদক। এসব হিন্দু অহেসাররা হনয়হিত িুসহলিদের উপর িহম্বতহম্ব কদর। হিন্দুদের হবরুদি সকান বযবস্থা সনয়ার সিষ্টা করা িদল 
সোন আদস প্রিানিন্ত্রীর অহেস সথদক হকাংবা ভারতীয় িাইকহিেন সথদক। 

এর পাোপাহে বাাংলাদেদে ববি ও অনবিভাদব কাজ করদে প্রায় ১৫/২০ লক্ষ হিন্দু। গাদিযন্টস সসক্টরসি হবদেষ হকেু ইন্ডাহস্ট্র্দত িপ পহজেনগুদলা 
এই হিন্দুরা েখ্ল কদর আদে। 

এখ্াদন লক্ষণীয় হবষয় িল বাাংলাদেদের হিন্দুদের ৫০% এর সবহে িল হনম্ন বদণযর হিন্দ,ু র্াদের েহলত বা ‘িহরজন’ বলা িয়। এদের সবহেরভাগ 
হনম্নহবত্ত, সািাহজকভাদব এবাং িাকহরর হেক হেদয় এদের অবস্থা ভাদলা না। উচ্চ বদণযর হিন্দুরা হনয়হিত এদের সাদথ ববষিযিূলক আিরণ কদর। 
সরকারী িাকহরদত এই ৫০% এর অবস্থান অতযন্ত নগণয। সরকারী িাকহরগুদলা র্ারা েখ্ল কদরদে তারা িল তুলনািূলক “উচ্চ বদণযর’ হিন্দু। র্ার 
অথয, প্রোসদনর ৩৫% হকাংবা তারও সবহে পে েখ্ল কদর হনদয়দে এিন একহি সগািী র্ারা সিাি জনসাংখ্যার ৫% সিদয়ও কি। এই উচ্চ বদণযর 
হিন্দুরা ঐহতিাহসকভাদবই ভারদতর োলাহল এবাং হিন্দুত্ববােী এদজন্ডা বাস্তবায়দনর কাজ কদর আসদে। আওয়ািী লীগদক িযাদলঞ্জ করা িাইদকাদিযর 
সাদবক প্রিান হবিারপহত সুদরন্দ্র হসনিাও হেল হিন্দু। এই হসনিার পে প্রাহপ্ত এবাং ক্ষিতার িূল উৎস হেল ভারতীয় িাইকহিেদনর সাদথ তার 

সম্পকয।  হসনিা প্রিান হবিারপহত থাকা অবস্থায় হবিার হবভাদগর অদনক রায় হিকদিি করা িদতা ভারতীয় িাইকহিেন সথদক। 

হকেুহেন আদগ একজন সাাংবাহেদকর অনুসন্ধানী হরদপাদিয একহি হিহঠর কথা উদঠ এদসদে। হিন্দু সাংগঠন ইসকদনর পক্ষ সথদক সরকারী িাকহর করা 
হিন্দুদের এ হিহঠ সেয়া িদি। হিহঠর িািযদি প্রস্তাব সেয়া িদি হনজ প্রোসহনক অবস্থান সথদক ইসকদনর কথা অনুর্ায়ী কাজ করার। হবহনিদয় 
ইসকদনর পক্ষ সথদক পদোন্নহতর সক্ষদত্র সব িরদণর সািার্য। সসই সাদথ িাদস িাদস সেয়া িদব সরকাদরর পক্ষ সথদক সর্ সবতন সেয়া িয় তার 
৬০% বােহত। উদল্লখ্য স্বতন্ত্রভাদব এ হিহঠর সতযতা র্ািাই করা সম্ভব িয়হন। তদব র্হে এ বিবয আসদলই সহঠক িয় তদব তাদত অবাক িবার হকেু 
থাকদব না। (ইসকন হনদয় আদরা কথা পদে আসদে) 

সিাি কথা, র্ায়হনস্ট ইহুেীদের আেদল, একই িরদণর সকৌেল অবলম্বন কদর, এবাং িাহসনা সরকাদরর িেদে সঙ্ঘবিভাদব হিন্দুরা বাাংলাদেদের 
প্রোসন েখ্ল কদর হনদয়দে। সাম্প্রহতক সর্সব ঘিনা আিরা সেখ্দত পাহি, সসগুদলা িল হিন্দুদের এই প্রোসহনক ও সািাহজক প্রভাদবর প্রতযক্ষ 
েলােল। 

বাাংলাদেদে হিন্দদুের সাম্প্রহতক ঔিতয 

প্রায় এক েেক িদর অনুপ্রদবদের নীহতর িািযদি প্রোসদন সর্ প্রভাব হিন্দুরা অজযন কদরদে তার প্রকাে এখ্ন ঘিদত শুরু কদরদে। সাম্প্রহতক সবে 
হকেু ঘিনা সথদক এ বাস্তবতা অনুিাবন করা র্ায়। 

·        সম্প্রীহত বাাংলাদেে 
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এ বেদরর সি িাদস প্রায় সব জাতীয় বেহনদকর প্রথি পাতায় এক সর্াদগ প্রকাহেত িয় একহি বে আকাদরর হবজ্ঞাপন। ‘সদন্দিজনক জঙ্গী সেসয 
সনািকরদণর হনয়ািকসিূি’ হেদরানাদির এ হবজ্ঞাপদন ইসলাদির নানা হবহিহবিান ও বুহনয়াহে হবষয়দক উপস্থাপন করা িয় উিবাে ও 
র যাহিদকলাইদর্ইোদনর হি হি হিদসদব। এ হবজ্ঞাপদন সর্সব হবষয়দক জহঙ্গবাদের হি হি বলা িদয়দে তার িদিয আদে – 

 গণতন্ত্রদক ইসলাদির সাদথ সাাংঘহষযক িদন করা, 
 ইসলািী োসন, েরীয়াি, হখ্লাোি প্রহতিার প্রহত আিি থাকা, 
 িঠাৎ কদর িিযিিযা শুরু করা, 
 োহে রাখ্া, 
 িাখ্নুর উপর কাপে রাখ্া, 
 হেরক-হবোদতর হবরুদি বলা, 
 হবহভন্ন জাতীয় হেবদসর নাদি সর্সব হেরক প্রভাহবত অনুিান িাল ুআদে সসগুদলার হবদরাহিতা করা, 
 গার্ওয়াতুল হিন্দ হনদয় আিি থাকা, 
 আল িািহে ও োজ্জাদলর আগিন হনদয় আিি থাকা, 
 হবহভন্ন সেদে িলিান িুসহলি হনর্যাতন হনদয় উহিগ্ন থাকা, 
 োইখ্ আনওয়ার আল আওলাহক, আিীদর িুিতারাি োইখ্ আসীি উিার, োইখ্ জসীিুহদ্দন রিিাহন, উস্তাে তাহিি আেনাহনর সলকিার 

শুনা, 
 িালাকা আদয়াজন করা, 
 হিলাে-েদব বরাদতর হবদরাহিতা করা, 
 ইসলাি পালদনর পাোপাহে েরীরিিযার প্রহত আিিী িওয়া ইতযাহে। 

এ হবজ্ঞাপনহি প্রিার করা িয় ‘সম্প্রীহত বাাংলাদেে’ নাদির একহি সাংগঠদনর পক্ষ সথদক। বের হতদনক আদগ শুরু িওয়া এ সাংগঠদনর আিবায়ক  
িল পীর্ূষ বদন্দাপািযায় নাদির এক ইসলািহবদিষী হিন্দু। োিবাদগর আদন্দালদনর সিদয় এই হিন্দু সবযসম্মুদখ্ একহি ইসলািহবদিষী কহবতা আবৃহত্ত 
কদরহেল। ২০১৬সত আদরা কদয়কজন হিন্দুর সাদথ সিাহের সাদথ সাক্ষাদত হগদয় ‘বাাংলাদেদের হিন্দুদের উপর িলা অতযািার’ হনদয় অদনক 
সেনেরবার কদরহেল এই িালাউন। তার সম্পকয আদে ইসকন নাদির সাংগঠদনর সাদথও। পীর্ূষ োোও এ সাংগঠদন আদে িুসহলি নািিারী হবহভন্ন 
ভারতীয় োলাল বুহিজীহব। এোো আদে হিষ্টান, সবৌি সম্প্রোদয়র হবহভন্ন র্াজক, পুদরাহিত ও সনতা। 

আলিািেহুলল্লাি এ হবজ্ঞাপনহি প্রিাহরত িবার পর িুসহলিদের িদিয বযাপক প্রহতহক্রয়া সৃহষ্ট িয়। সসােযাল হিহিয়াদত এর সিাদলািনা কদর সািারণ 
িুসহলিরা। তার কদয়কহেন পর পহত্রকায় আবার হবজ্ঞাপন হেদয় সম্প্রীহত বাাংলাদেে োহব কদর এ হবজ্ঞাপনহি তারা সেয়হন, কাদের পক্ষ সথদক এ 
হবজ্ঞাপন সেয়া িদয়দে তারা জাদননা। জানা সগদে, এ ঘিনার পর হিহজএেআই- এ পীর্ূষদক তলব করা িদয়হেল। 

·        হিন্দ-ুসবৌি-হিষ্টান ঐকয পহরষে/হপ্রয়া সািা 

১৭ জুলাই সিায়াইি িাউদসর এক অনুিাদন বাাংলাদেদে ‘হিন্দু হনর্যাতন’ হনদয় ট্রাদম্পর কাদে নাহলে কদর হপ্রয়া সািা নাদির এক হিন্দু িহিলা। 
িহিলা ট্রাম্পদক বদল বাাংলাদেে সথদক ৩৭ হিহলয়ন (৩ সকাহি ৭০ লক্ষ) হিন্দু হনদখ্াাঁজ/হনরুদদ্দে/গুি (disappeared) িদয়দে। আর এ সবই 
কদরদে সিৌলবােী িুসহলিরা হবহভন্ন সিদয় ক্ষিতায় আসা সরকাদরর পৃিদপাষকতায়। হপ্রয়া সািা নাদির এ িহিলা বাাংলাদেে হিন্দু-সবৌি-হিষ্টান 
ঐকয পহরষদের সাাংগঠহনক সম্পােক। তার স্বািী উচ্চপেস্থ সরকারী কিযিারী। হপ্রয়া সািার বিদবযর পর সেদে বযাপক সিাদলািনা শুরু িয়। বিবয 
সরকাদরর হবরুদি র্াওয়াদত আওয়ািী লীদগর সলাকজনও হবদরাহিতা কদর। আওয়ািী লীদগর রাজনীহত করা ও সসােযাল হিহিয়াদত জনহপ্রয় এক 
আইনজীহব তার হবরুদি িািলা করারও সিষ্টা কদর। হকন্তু হিন্দু হনয়হন্ত্রত সকািয তার িািলা িিণ না কদর বাহতল কদর সেয়। তারপর উদটা তার 
হবরুদি িািলা কদর সেয় হিন্দুরা। ঘিনার প্রথি হেন সরকাদরর িন্ত্রীদের কাে সথদক সোনা র্ায় অদনক িহম্বতহম্ব। সেেদরাদির িািলা করা িদব, 
হবিার করা িদব ইতযাহে। হকন্তু েু হেন পদরই পাদট র্ায় সুর। এবার সরকাদরর পক্ষ সথদক বলা শুরু িয় তার হবরুদি সকান িািলা করা িদব না, 
তার বিবয সেেদরািীতা না, সস িাইদল সেদে আসদল তার হনরাপত্তার বযবস্থা করা িদব, ইতযাহে। 

বাাংলাদেে হিন্দ-ুসবৌি-হিস্টান ঐকয পহরষদের পক্ষ সথদক প্রথদি বলা িয় সর্ এ বিবয হপ্রয়া সািার হনদজর। হকন্তু একই সাংগঠদনর র্ুিরাে োখ্া 
হপ্রয়া সািার বিবযদক সিথযন জানায় এবাং এ বিদবযর প্রোংসা কদর। হিন্দু-সবৌি-হিস্টান পহরষে নাদির এ প্রহতিানহি ১৯৮৮সত গহঠত। নাদি 
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হিন্দু-সবৌি-হিস্টান িদলও, এহি আসদল হিন্দুদের একহি সাংগঠন, র্ারা সবসিয় ভারদতর পাোপাহে আওয়ািী লীদগর সিথযন সপদয় আসদে। এ 
সাংগঠদনর সনতা রানা োেগুপ্ত ২০১৬ সত পীর্ুদষর সাদথ ভারদত হগদয় সিাহের কাদে সেনেরবার কদর। 

এ সাংগঠদনর আদিহরকা োখ্ার সনতারা কদয়ক বের আদগ এক সপ্রস কনোদরদে োহব কদর সর্ বাাংলাদেদে গরু জবাই আইন কদর হনহষি করদত 
িদব। সাদবক প্রিান হবিারপহত সুদরন্দ্র হসনিা সরকাদরর িাদপ পাহলদয় আদিহরকা সগদল, সসখ্াদন তার আওয়ািী হবদরািী বইদয়র প্রকােনায় সব 
িরদণর সিদর্াহগতা করা িয় এই সাংগঠদনর পক্ষ সথদক। 

সেদের হিন্দুরা শুরু সথদকই হপ্রয়া সািার বিবযদক সিথযন সেয়। সকউ সকউ বেদজাে এিুকু বদল সর্ হপ্রয়া সািার িলূ বিবয হঠক, তদব সাংখ্যার 
সবলায় সস হকেুিা ভুল কদর সেদলদে। অনযহেদক হপ্রয়া সািার বিদবযর পর উিবােী হিন্দুদের পক্ষ সথদক সজার প্রিারণা িালাদনা িদি সর্ 
বাাংলাদেে সথদক আসদলই ৩ সকাহি ৭০ লক্ষ নাগহরক হনদখ্াাঁজ  িদয়দে, এবাং এরা সবাই আশ্রয় হনদয়দে ভারদত। হবদেষ কদর তারা োহব কদর সর্ 
বাাংলাদেদে সথদক হনদখ্াাঁজ িওয়া এ নাগহরকদের অদনদকই আসাি, পহিিবঙ্গ, হত্রপুরাসি পূবয ভারদত আশ্রয় হনদয়দে। একহি হিন্দু পহত্রকায় 
সরাসহর োহব করা িদয়দে সর্ বাাংলাদেদে সথদক পাহলদয় র্াওয়া অদনদকই আসাদি আশ্রয় হনদয়দে। এভাদব আসাদির ৩০/৪০ লক্ষ িুসহলিদের 
নাগহরকত্ব বাহতল করার সর্ পহরকেনা হবদজহপ হনদয়দে সসিার পদক্ষ একিা প্রিারণা বতহর সিষ্টা করদে এদেেীয় হিন্দুরা। 

[1] বাাংলাদেদে হিন্দুদের সাংখ্যা এত বােল কীভাদব?, আকবর সিাদসন, হবহবহস বাাংলা, ২৩ জুন ২০১৬ 

[2] “হপ্রয়া সািা সপ্রহসদিন্ট ট্রাদম্পর কাদে সর্ অহভদর্াগ কদরদেন তা এদকবাদরই হিথযা এবাং হবদেষ িতলদব এিন উদ্ভি কথা বদলদেন। আহি 
এিন আিরদণর হনন্দা এবাং প্রহতবাে জানাহি। হতহন বদলন, বাাংলাদেদে সরকাহর কিযিারীর ২৫% িদি িিযীয়ভাদব সাংখ্যালঘু। র্হেও সিাি 
জনসাংখ্যার ১২% িদলন সাংখ্যালঘু’-এ কথা বদলদেন বাাংলাদেদের পররােিন্ত্রী ি. এ সক এ সিাদিন। রাজিানী ওয়াহোংিন হিহসদত িাহকযন 
পররােিন্ত্রী পদম্পওর উদেযাদগ হতন হেনবযাপী ‘িিযীয় স্বািীনতায় অিগহত’ েীষযক আন্তজযাহতক সদম্মলদন বাাংলাদেদের পররােিন্ত্রী বিবয 
সরদখ্দেন সিাপনী সিাদবদে।” সরকারী কিযিারীদের ২৫ েতাাংে পদে হিন্দুরা: পররােিন্ত্রী, বাাংলাদেে প্রহতহেন, ২১সে জুলাই, ২০১৯। 

[3] সখ্াে ক্ষিতাসীন আওয়ািীলীদগর আন-অহেহসয়াল অঙ্গসাংগঠন ওলািা লীগ ২০১৫ সত সরকারী িাকহরদত সাংখ্যালঘু হনদয়াদগর একহি হিত্র 
সপে কদরন। তাদের বিবয অনুর্ায়ী, 

‘গত ২০১৩ সাদলর অদক্টাবদর পুহলদের এসআই পদে হনদয়াদগ ১৫২০ জদনর িদিয হিন্দু হনদয়াগ সেয়া িদয়দে ৩৩৪ জন র্া সিাদির ২১.৯৭ 
েতাাংে। গত ২০১১ সাদল জাতীয় সগাদয়ন্দা সাংস্থা এনএসআইদত হনদয়াদগর ৯৩ জদনর িদিয হিন্দু হনদয়াগ করা িদয়দে ২৩ জন র্া সিাদির 
২৪.৭৩ েতাাংে। সম্প্রহত ষি বযাদি সিকারী জজ পদে হনদয়াগ সেয়া ১২৪ জদনর িদিয ২২ জনই হিন্দু র্া েতকরা হিদসদব ১৭ েতাাংে ।” 

হবতহকযত ও সিাদলািনািূলক কাজ কদরই িলদে ওলািা লীগ, আিাদের সিয়.কি, ১৭ অদক্টাবর ২০১৫, প্রোসদন হিন্দুদতাষণ বন্ধ করদত িদব: 
ওলািা লীগ, RTNN, ০৮ আগস্ট,২০১৫) 

“এই প্রহতদবেন বতহরর সিয় নাি প্রকাদে অহনিুক সাদবক একজন কযাহবদনি সহিদবর সাদথ আলাদপ জানা র্ায় হভন্ন হিত্র। হতহন খ্বু 
আত্ম্হবশ্বাদসর সাদথ বদলন ২০০৬ সাদলর হিসাব অনুসাদর সরকারী িাকুরীদত সাংখ্যালঘুদের উপহস্থহত হেল  ১৯% এর অহিক।হতহন আদরা জানান 
বতযিাদন সসিা প্রায় ২৯%। তাদক র্খ্ন হিআইহবর গদবষনার কথা বলা িল হতহন বদলন এিা আন্ডারদস্কার করা িদয়দে।তাাঁর বিবয অনুসাদর 
হিআইহবর গদবষণার হেদক গভীরভাদব েৃহষ্ট হেদল সেখ্া র্ায় হিআইহব তদথযর অভাদব সবগুদলা হবহসএস পরীক্ষার িািা কযালকুদলেদন অন্তভুযি 
করদত পাদরহন।হনদম্নর হিত্রহি সস কথাই বদল।”, বাাংলাদেদে সরকারী িাকহরদত সাংখ্যালঘুদের অবস্থান, আদনায়ার সিািাম্মাে, ২৬সে এহপ্রল, 
িূলিারা বাাংলাদেে। 
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